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 นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) AOT เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ซึ่งทวี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างรุนแรง ท�าให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับ

ผิดชอบด�าเนินงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม" (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่า

อากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้

รับผลกระทบจากจ�านวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ลดลงเป็นจ�านวนมาก นั้น

 ทอท. ขอรายงานผลการด�าเนินงานในเบื้องต้นให้ทราบว่า จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

ตามข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 มีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินและแจ้ง

ยกเลิกท�าการบินล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 

2563รวม 32,991 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จ�านวน 26,648 

เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศจ�านวน 6,343 เที่ยวบิน คาดว่าจะ

ส่งผลให้ ทอท. ได้รับผลกระทบในส่วนของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน

(Aeronautical Revenues) เป็นค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงอากาศยาน 

(Landing Charges) คิดเป็นร้อยละ 20.69 และค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 

(Passenger Service Charges : PSC) คิดเป็นร้อยละ 32.94หรือรายได้ลดลง

ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบของรายได้ที่ลด

ลงในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน(Non-Aeronautical Revenues) และ

มาตรการที่ ทอท. ให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ

 ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการประกอบกิจการที่เป็นนัยส�าคัญ ทอท. จะ

ได้รายงานให้ทราบต่อไป 

 นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) COM7 นายสุระ คณิตทวีกุล   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) COM7 เปิด
เผยว่า ตามที่ผู้ว่า ราชการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต่าง ๆ ไดประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  
2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสั่ง
ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และห้างร้านที่มีร้านค้าย่อย ในอาคารหรือ 
บริเวณเดียวกัน (Community Mall) ชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563   
ถึง12 เมษายน 2563 นั้น

 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าร้านจ�าหน่ายสินค้าและศูนย์บริการรับซ่อม
สินค้าและบริการของบริษัทที่เปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนยก์ารค้า 
และ Community Mall ที่ทางราชการมีค�าสั่งให้ปิดบริการชั่วคราวจ�านวน 256 
สาขา จาก 801 สาขา ตามระยะเวลาที่ประกาศของแต่ละจังหวัดก�าหนดเช่นกัน
และจะเปิดให้บริการเมื่อทางราชการประกาศให้เปิดให้บการได้ตามปกติ

 ทั้งนี้การปิดให้บริการชั่วคราวของบางสาขาดังกล่าวจะส่งผลต่อรายได้โดย
รวมของบริษัท ประมาณรอ้ยละ 45ของช่วงเวลาดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ สินค้าหรือใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.BNN.in.th

 ส�าหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อ
โดยตรงทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center ที่หมายเลข02-017-7770 พนักงานจะ
สามารถช่วยรับค�าสั่งซื้อและให้ค�าแนะน�า ข้อมูลสินค้าและบริการหลังการขาย 
ในช่วงระหว่างปิดให้บรกิารชั่วคราวนี้ บริษัทจะเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน
ช่องทางทางโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลดการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสัโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 บริษัทได้เปิดบรกิารให้เช่า โน๊ตบุ๊คและ แท็ปเล็ต 
แก่องคก์ร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ให้พนักงาน Work From Home

COM7 ปิดบริการ 256 สาขา จาก 801 สาขา 

ตามส�าสั่ง lockdown คาดกระทบรายได้รวมราว 45% 

ของช่วงเวลาที่ปิดท�าการ

AOT รับรายได้กิจการการบิน ช่วง ก.พ.-มี.ค. 63 

ทรุด 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

หลัง COVID-19 ระบาดหนัก
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 นายดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) MINT เปิดเผย

ถึงผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีต่อ

บริษัทสืบเนื่องจากค�าสั่งของกรุงเทพมหานคร ใน

การสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

ของโรค COVID-19 สูง รวมถึงมาตรการปิดประเทศ 

(Lock Down) ในหลายประเทศที่บริษัทมีการด�าเนิน

ธุรกิจอยู่

 บริษัทขอเน้นย�้าว่าสุขภาพและความปลอดภัย

ของแขกที่เข้าพัก ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทาง

ธุรกิจทุกคนเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งโดยทุกหน่วยธุรกิจของ

บริษัทมีการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานด้านสุขภาพ

ในแต่ละประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนมีความ

ตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะด�าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมเนื่องจาก

สถานการณ์ดังกล่าวยังคงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และ

ด้วยความไม่แน่นอนในอนาคต บริษัทจึงมีการติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระ

ทบต่อรายได้และความสามารถในการท�าก�าไร บริษัท

จึงมีการด�าเนินมาตรการที่เข้มงวดในทุกหน่วยธุรกิจ

และหน่วยงานสนับสนุน

 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมั่นใจว่าสถานการณ์

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และแม้ว่าบริษัทจะมี

ผลการด�าเนินงานที่อ่อนตัวลงในขณะนี้แต่บริษัทมั่นใจ

ว่าความต้องการจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง โดยบริษัทคาดว่าการฟื้น

ตัวดังกล่าวจะรวดเร็วและเห็นได้ชัด ซึ่งจะช่วยชดเชย

กับการชะลอตัวลงดังที่บริษัทได้ประสบอยู่ในขณะนี้ได้

บางส่วนมาตรการที่บริษัทได้มีการด�าเนินการจนถึง

ปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยน

มาตรการเหล่านี้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน

แต่ละวัน:

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ไมเนอร์โฮเทลส์
 ประเทศไทย: บริษัทจะเริ่มปิดโรงแรม

ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่โรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครได้ปิดร้านอาหารและบาร์ไปแล้ว

ตามข้อก�าหนดของกรุงเทพมหานครอีกทั้งบริษัท

เริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการปิดโรงแรมในต่าง

จังหวัด โดยการด�าเนินการดังกล่าว เป็นมาตรการเพื่อ

ช่วยหยุดการระบาดของโรคและช่วยป้องกันสุขภาพ

ของแขกผู้เข้าพักในโรงแรมและพนักงาน พร้อมไปกับ

เป็นการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน โดยมาตรการใน

ระยะสั้นนี้เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถด�า

เนินการต่อไปได้ในระยะยาว

 มหาสมุทรอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน:  

โรงแรมทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการ ยกเว้นโรงแรม

อนันตรา เดซารูในประเทศมาเลเซียซึ่งถูกปิดตามค�า

สั่งของรัฐบาล นอกจากนี้ได้มีการรวมการด�าเนินงาน

ของโรงแรมอนันตรา คาลูทารา และอวานีคาลูทาราใน

ประเทศศรีลังกาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดต้นทุน

 ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: โรงแรม

ทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

 ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา: โรงแรม  

ทั้งหมดในตะวันออกกลางด�าเนินการภายใต้สัญญา

รับจ้างบริหาร โดยไมเนอร์โฮเทลส์มีการท�างานอย่าง

ใกล้ชิดกับเจ้าของโรงแรม และมีการก�าหนดมาตรการ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศโดย

รัฐบาลของประเทศหลักๆในภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุน

บรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่วนในทวีป

แอฟริกา โรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการ โดยมี

การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไวรัส

และนโยบายรับมือของรัฐบาล

 ทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา: เพื่อลดต้นทุนและ

รักษาสภาพคล่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย 

บริษัทได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ระยะสั้น โดยให้มีการ

ปิดโรงแรมให้มากที่สุด เนื่องจากจ�านวนแขกที่เข้าพัก

ไม่เพียงพอเพื่อจะเปิดด�าเนินงาน โรงแรมในประเทศ

อิตาลีและสเปนได้ถูกปิดทั้งหมด ยกเว้นโรงแรม 6 

แห่งในบางเมือง ซึ่งได้ถูกแปลงให้เป็นโรงพยาบาล 

และสถานที่รับรองบุคลากรทางการแพทย์โดยใน

ประเทศสเปน กฎหมายใหม่ภายใต้กฎหมายภาวะ

ฉุกเฉินก�าหนดให้ปิดโรงแรมทั้งหมดในประเทศ เช่น

เดียวกันในประเทศเยอรมนีกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และ

ลาตินอเมริกา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอยู่ระหว่างการด�า

เนินการตามกลยุทธ์เดียวกันโดยจะพิจารณาการปิด

โรงแรมตามระดับของกิจกรรม อัตราการเข้าพัก และ

การก�าหนดทิศทางของรัฐบาล (มีต่อ)

MINT รับ COVID-19 ฉุดผลประกอบการวูบ 

แต่ม่ันใจหากสถานการณ์คล่ีคลายกลับมาฟื้นตัวเร็ว   

พร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด-ปรับเปล่ียนมาตรการรายวัน
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ไมเนอร์ฟูด้
ประเทศไทย: เพื่อปฏิบัติตามประกาศของ

กรุงเทพมหานคร ไมเนอร์ฟู้ดได้ด�าเนินการปิด

สาขาร้านอาหารแบบนั่งทานเต็มรูปแบบใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ร้านเพื่อ

ให้บริการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบ้าน (ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60ของร้านอาหารทั้งหมด

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ยังคงเปิดให้

บริการ ส่วนในต่างจังหวัด ร้านอาหารแบบนั่งทาน

เต็มรูปแบบ บริการจัดส่งอาหาร และซื้อกลับบ้านยัง

คงเปิดให้บริการตามปกติทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม 

ไมเนอร์ ฟู้ดจะปฏิบัติตามค�าสั่งของหน่วยงานท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย ณ วันที่ 

22 มีนาคม ร้อยละ 87 ของร้านอาหารทั้งหมด 1,483

สาขาทั่วประเทศไทยยังคงเปิดให้บริการ ทั้งนี้ 

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้าน

และท�างานที่บ้าน ไมเนอร์ฟู้ดได้เสริมสร้างขีดความ

สามารถในบริการจัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย

 ประเทศจีน: ภายหลังจากที่บริษัทปิดร้านอาหาร

ส่วนใหญ่เกือบ 100 สาขาในประเทศจีนเป็นการ

ชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความรุนแรงของ

การระบาดของเชื้อไวรัส ไมเนอร์ฟู้ดได้ท�าการเปิดสาขา

ส่วนใหญ่อีกครั้ง คิดเป็นจ�านวนสาขามากกว่าร้อยละ 

90 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยในปัจจุบัน ยอดขาย

ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์ซึ่งเป็น

กรณีที่ดีที่สุด จากการท�าการวิเคราะห์ Sensitivity 

Analysis ซึ่งได้ท�าไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หาก

สถานการณ์ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไมเนอร์

ฟู้ดคาดว่าการด�าเนินงานจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิด

วิกฤตในอีกหนึ่งเดือนครึ่งข้างหน้า

 ออสเตรเลีย: เดอะ คอฟฟี่ คลับได้รับผลกระทบ

จากการประกาศของรัฐบาลในการสั่งปิดร้านอาหาร

และร้านกาแฟ แม้ว่าร้านอาหารจะไม่สามารถให้

บริการภายในร้านได้อีกต่อไป แต่ร้านอาหารกว่าสอง

ในสามของร้านอาหารทั้งหมด 287 สาขามีบริการจัด

ส่งอาหารและน�ากลับบ้าน ซึ่งไมเนอร์ฟู้ดได้เปลี่ยนไป

มุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายจากช่องทางดังกล่าว ส่วน

ร้านอาหารในประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีการด�าเนินการ

ปิดแล้ว

ไมเนอร์ไลฟ ์สไตล์
จากจุดจ�าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่ง

อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ปิด

ให้บริการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดย

ไมเนอร์ไลฟ์ สไตล์ได้ย้ายพนักงานไปท�างานที่สาขา

นอกกรุงเทพมหานครซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่อีกทั้งจะ

เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่ช่องทางออนไลน์และการผลิตผลิต

ภัณฑ์ท�าความสะอาดมือและน�้ายาท�าความสะอาดอื่นๆ

ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน

การลดต้นทุน
บริษัทอยู่ในระหว่างการด�าเนินการตามแผนการ

ฉุกเฉินเพื่อให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่าย และเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินต่อ

ไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ลดผลกระทบต่อรายได้และผลก�าไรให้น้อยที่สุด โดย

มีมาตรการลดต้นทุนอย่างเข้มงวด เพื่อลดทั้งต้นทุน

คงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปรต่อรายได้รวม ทั้งนี้  

มาตรการดังกล่าวได้ถูกน�าไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจและ

หน่วยงานสนับสนุน และในทุกภูมิภาคบริษัทมีการตัด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง

เข้มงวด โดยได้มีการระงับการเดินทางของพนักงาน 

การว่าจ้างที่ปรึกษา และการฝึกอบรม รวมถึง ค่าใช้

จ่ายทางด้านการตลาดและการโฆษณา ส�าหรับธุรกิจ

ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจต�่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

โรงแรมในทวีปยุโรป 

 บริษัทได้เริ่มเจรจากับผู้ให้เช่าทั่วโลก ทั้งเจ้าของ

โรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหารในทวีปยุโรปและ

เจ้าของพื้นที่ร้านอาหาร เพื่อขอลดหรือหยุดการจ่าย

ค่าเช่า อีกทั้งได้มีการเจรกับกับคู้ค่าทางธุรกิจเพื่อขอ

ส่วนลด และ/หรือผ่อนปรนเงื่อนไขในการช�าระเงินใน

ส่วนของเงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทได้มีการเลื่อนการ

จ่ายเงินเดือนบางส่วนของผู้บริหารของบริษัททั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราวและมีการ

เลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดออก

ไป ทั้งสองกรณีอย่างน้อยสามเดือน อีกทั้งบริษัทมี

การทบทวนการจัดตารางการท�างานของพนักงาน

ประจ�าและลูกจ้างชั่วคราว การเพิ่มประสิทธิภาพขอ

งการท�างาน และด�าเนินนโยบาย การลางานโดยไม่

จ่ายเงินเดือนกระแสเงินสดและงบดุล (มีต่อ)

MINT รับ COVID-19 ฉุดผลประกอบการวูบ 
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 ในสถานการณ์นี้บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง โดยบริษัทมีเงินสด ณ สิ้นปี 2562 จ�านวน 1.3 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจ�า

นวน 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอีกจ�านวน 250 ล้านยูโร จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้แผนการ

ลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการด�าเนินการต่อเมื่อเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันที่ได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น

 ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมายภายในของบริษัท และต�่ากว่าเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ที่

ระดับ 1.75 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) อย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ได้ในการทดสอบเงื่อนไข

ครั้งต่อไปจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน  

 นอกจากนี้ นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (MINT) เปิดเผยว่า 

บริษัท์ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ของ

นายนิติ โอสถานุเคราะห์ (กรรมการบริษัท) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวนร้อยละ 0.1298 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นผลให้กลุ่มของ

นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 10.0204 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท

 บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

การบริหารงานการจัดการ ตลอดจนนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

 อนึ่ง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มา 

หุ้นของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (listed) MINT โดย นาย นิติ โอสถานุ

เคราะห์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1298% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.1878% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1298% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0204% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ

MINT รับ COVID-19 ฉุดผลประกอบการวูบ 
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 นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ DDD เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผล

ประกอบการ ปี2563 จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไร

ได้จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ จ�านวน 53.79 ล้าน

บาท เนื่องจากปีนี้บริษัทฯจะพยายามบริหารต้นทุน

ให้ดีด้วยการปรับกลยุทธ์เน้นการโฆษณาผ่านสื่อ

ออกไลน์เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้ พร้อมทั้งรักษา

ยอดขายและก�าไรของสินค้าแบรนด์ SNAILWHITE 

ด้วยเช่นกัน 

 อีกทั้ง ล่าสุดบริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท คิว

รอน จ�ากัด (คิวรอน) ในสัดส่วน 76% เมื่อเดือน

มีนาคมที่ผ่านมา โดย คิวรอน ประกอบธุรกิจเกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และการดูแลรักษา

สุขภาพ และความงาม รวมถึงอุปกรณ์เครื่อง

มือ และเครื่องใช้เสริมความงาม ซึ่งมีตลาดขนาด

ใหญ่ ทั้งอุปกรณ์ดูแลผม และผลิตภัณฑ์ดูแลช่อง

ปาก ภายใต้ตราสินค้า (Brand) ที่เป็นที่นิยม และ

ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เช่น 

อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม LESASHA และ ยาสีฟัน 

SPARKLE  

 ทั้งนี้  ในปี 2562 คิวรอนสามารถสร้างรายได้

ถึง 800-900  ล้านบาทโดยเป็นยอดขายเฉพาะจาก

ช่องทางออนไลน์เกือบ 100ล้านบาท โดยบริษัทฯ

จะใช้ความเชี่ยวชาญในการจ�าหน่ายผ่านมาช่อง

ทางออนไลน์ของคิวรอน มาช่วยเสริมด้วยการกระ

จายสินค้าของบริษัทฯเข้าไปเพิ่มมากขึ้นคาดจะเห็น

ความเปลี่ยนแปลงได้ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดปไวรัสโควิด-19 เบาบาง

ลง 

 "คิวรอนปีที่ผ่านมาท�าได้ดีมาก โดยเฉพาะอง

ทางออนไลน์ ซึ่งเราก็จะใช้ความเชี่ยวชาญในการ

ขายออนไลน์ของคิวรอน มากระจายสินค้าของเรา

เข้าไปเพิ่มมากขึ้น และเน้นโปรโมชั่นและโฆษณา

ผ่านออนไลน์มากขึ้น และอีกสิ่งที่เราต้องท�าคือต้อง

พยายามรักษาก�าไรสเนลไวท์ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เราก็

เชื่อว่าผลประกอบการปีนี้จะมีก�าไรได้ครับ" นายปิย

วัชร กล่าว 

 ส�าหรับปีนี้ บริษัทฯ มีแผนออกสินค้า

ใหม่ทั้งสิ้น 12 รายการ ประกอบด้วย แบรนด์ 

SNAILWHITE จ�านวน 2 รายการ รวม 4 SKU , 

แบรนด์ Prettiiface จ�านวน 2 รายการ รวม 6 

SKU , แบรนด์ SOS จ�านวน 2 รายการ รวม 2 

SKU และแบรนด์ OXECURE จ�านวน 3 รายการ 

รวม 6 SKU 

 ส่วนการจ�าหน่ายสินค้าในต่างประเทศโดย

เฉพาะในประเทศฟิลิปินส์ บริษัทฯเชื่อว่าจะยังมีผล

การด�าเนินงานที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยปีนี้คาด

ว่าจะมียอดขายประมาณ 180-190 ล้านบาท เติบโต

จากปีก่อนที่ท�าได้ เกือบ 150 ล้านบาท เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศฟิลลิปปินส์เริ่มมีการรู้จัก

แบรนด์ SNAILWHITE มากขึ้นถึงแม้จะมีผลกระทบ

จากไวรัสโควิด-19 เล็กน้อย แต่ประชากรในประเทศ

ฟิลลิปปินส์มีจ�านวนมากกว่าในไทยบริษัทฯจึงเชื่อว่า

ก�าลังซื้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยอมรับว่าผลประกอบ

ไตรมาส1/2563 จะต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ซึ่งส่งผลต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภครวมทั้งส่ง

ผลให้บริษัทฯมีการเลื่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่จึงส่ง

ผลให้ช่วงครึ่งปีแรกยังไม่มียอดขายจากผลิตภัณฑ์

ใหม่เข้ามาสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทน

จะพยายามน�าสินค้าคงค้าง (สต็อก) ที่มีอยู่มา

จ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

 

 "2-3 เดือนเราเห็นลกระทบจากโควิดมากกับ

ก�าลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งงานนี้ไม่ได้กระทบแค่เรา

กระทบต่อลูกค้าเราด้วยโดยเฉพาะคิงพาวเวอร์ที่

จ�าเป็นต้องปิดชั่วคราว ซึ่งคิงพาวเวอร์เป็นลูกค้าระ

ดับท็อปของเราเลยทีเดียว " นายปิยวัชร กล่าว

DDD คาดปี63 พลิกมีก�าไร 

จากปีก่อนท่ีขาดทุน 53.79 ลบ. 

หลังเข้าซื้อ คิวรอน - คุมค่าใช่จ่าย
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 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
DRT ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและ

บริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท คิดเป็นจ�านวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 94 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท สูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของบริษัทฯ ย้อนหลังท�าการ 5 วัน ที่อยู่ในราคา 

4.38 บาทต่อหุ้น โดยจะด�าเนินการผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  

 ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจด�าเนินการเข้าซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้น DRT ในปัจจุบันต�่ากว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ หลังจากภาวะ

การลงทุนในตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น การซื้อหุ้น

คืนในครั้งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ และยัง

เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) สูงขึ้น

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต   

 “การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของ DRT จากผลกระทบของปัจจัยลบที่เกิดขึ้น โดย

โครงการนี้เราจะใช้กระแสเงินสดจากการด�าเนินกิจการเข้ามาด�าเนินการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นัก

ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ DRT อีกด้วย” นายสาธิต กล่าว 

DRT ทนไม่ไหว บอร์ดไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน 

จ�านวน 94 ล้านหุ้น วงเงิน 517 ลบ. 

เร่ิม 20 เม.ย. - 8 พ.ค. 63
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 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า ตามที่คณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อ

ประเมินผลกระทบจาก COVID-19 และมีมติเอกฉันท์ลดดอกเบี้ย

นโยบายจาก 1.00% เหลือ 0.75% นั้น

 ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ส�านักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย คาดการณ์ว่า กนง. อาจหั่นดอกเบี้ยอีกรอบวันที่ 25 

มีนาคมนี้ และอาจออกมาตรการกึ่ง QE หรืออัดฉีดเงิน ที่ไทยจะ

ใช้เสริมสภาพคล่องให้ธนาคารและภาคเอกชน

 "กนง. ก�าลังยอมรับสภาพที่เศรษฐกิจไทยก�าลังเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยตามเศรษฐกิจโลก ส่วนจะลงดิ่งเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับ

มาตรการทางการเงินและการคลังที่จะรับมือกับไวรัสโควิด-19 ที่

กระทบภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ขอชื่นชมกนง.ที่ตัดสินใจลด

ดอกเบี้ยโดยไม่รอวาระการประชุมปกติและมองไปข้างหน้า ธปท.

น่าจะมีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเพิ่มเติม เพราะวัน

นี้ทั่วโลกก�าลังเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องแม้ธนาคารกลาง

ส�าคัญอัดฉีดเงินมหาศาล รอลุ้นอีกรอบกนง. อาจหั่นดอกเบี้ย

อีกรอบวัน และอาจเผยมาตรการกึ่งๆ QE" นายอมรเทพ กล่าว

 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย 
ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า วิกฤตไวรัสโควิด19 ส่งผลให้

อุปสงค์โลกชะงัก สนผลกระทบจะมีรูปแบบตามสถานการณ์ที่

ก�าลังเกิดขึ้น เราเชื่อว่ากรณีที่มีความเป็นไปได้สูงสุดคือการค้น

พบวัคซีนต้านไวรัส พร้อมกับการออกมาตรกาควบคุมการแพร่

ระบาดต่อเนื่อง โดยยังคงเป้า SET Index ล่วงหน้า12เดือน ไว้ที่ 

1,450 จุด

 ทั้งนี้ เราได้ปรับลดประมาณการก�าไรปี FY2536-64 ลง 

17% / 8% เพื่อสะท้อนผลกระทบการแพร่ระบาดครั้งนี้

CIMBT คาด กนง. อาจหั่นดอกเบี้ยอีกรอบ

วันที่ 25 มี.ค. นี้ และอาจออกมาตรการกึ่ง QE

KS Strategy คงเป้า SET Index ล่วงหน้า 12 เดือน 

ที่ 1,450 จุด เชื่อวัคซีนต้านโควิด-19 

- มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดยังช่วนหนุน
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 รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร

และจังหวัดในเขตปริมณฑลมีประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 สั่ง

ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 

ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ด้วยการ

จ�ากัดการรวมคน โดยประกาศดังกล่าวครอบคลุมบริษัทห้างร้านและ

องค์กรที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยนั้น

   จึงขอแจ้งปิดการให้บริการสาขาในศูนย์การค้า ห้างสรรพ

สินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จ�านวน 15 แห่ง ได้แก่ สาขาสุพรีมคอมเพล็กซ์, สาขาเซ็นทรัลพลา

ซาฯพระราม 9, สาขาเซ็นทรัลฯอิสต์วิลล์, สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ, 

สาขาอิมพีเรียลฯลาดพร้าว, สาขาสยามพารากอน, สาขาเซ็นทรัล

เวิลด์, สาขาไอคอนสยาม, สาขาเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า, สาขา

เดอะมอลล์ท่าพระ, สาขาเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ, สาขาเซ็น

ทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์, สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน, สาขาเซ็น

ทรัลเวสต์เกต และ สาขาอินเด็กซ์บางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 

12 เมษายน 2563 ซึ่งธนาคารฯ จะประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดหรือปิด

ให้บริการสาขาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารออมสินในสาขา

ใกล้เคียง หรือใช้บริการผ่าน Digital Banking ของธนาคาร

ออมสิน (MyMo My Card, MyMo Pay, GSB PAY, Digital Salak, 

PromptPay, เครื่อง Self Service, เครื่อง ATM, ADM, VTM) จึง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้า

สัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของ

ธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook

 นายเคนจิ ฟุจิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
หรือ AEONTS เปิดเผยว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานครและ

เขตจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการ

ชั่วคราวตามมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย

แลนด์) จ�ากัด (มหาชน) พร้ อมให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อ

สังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 จึงขอประกาศปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า

ชั่วคราวทั้งหมด 33 แห่ง ทั้งสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ

สาขาต่างจังหวัด ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 

เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ราย

ชื่อสาขา

ออมสิน แจ้ง ปิด ให้บริการชั่วคราว

สาขาในห้างฯ พ้ืนที่ กทม.-ปริมณฑล 

จ�านวน 15 แห่ง

AEONTS ปิดให้บริการชั่วคราว 33 สาขา 

ทั้งในกทม.และปริมณฑล 22 มี.ค-12 เม.ยนี้
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความ
กังวลให้แก่ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ราคา
สินทรัพย์ผันผวนสูง นักลงทุนในหลายประเทศ
เทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กระทบ
สภาพคล่องของตลาดการเงิน ส่งผลให้ตลาด
การเงินไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ ภาครัฐใน
หลายประเทศจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแล
เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง

 แม้ระบบสถาบันการเงินไทยโดยรวม
ยังมีเสถียรภาพดี ธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงิน
กองทุนเข้มแข็งและไม่มีปัญหาสภาพคล่อง แต่
สถานการณ์สภาพคล่องตึงตัวในระบบการเงิน
โลก และกลไกตลาดการเงินที่ท�างานต่างจาก
สภาวะปกติ ได้เริ่มส่งผลต่อตลาดการเงินไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ช่วยบรรเทา
ปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน เพื่อลดผลก
ระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ โดยเข้าซื้อพันธบัตร
รัฐบาลกว่าหนึ่งแสนล้านบาทในช่วงวันที่ 13 -20 
มีนาคม 2563 ลดและยกเลิกการออกพันธบัตร 
ธปท. และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563คณะ
กรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายมาอยู่ในระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่
ร้อยละ0.75 ต่อปี ธปท. พร้อมที่จะเข้าดูแลตลาด
พันธบัตรรัฐบาลให้ท�างานได้ตามปกติ ด้วยการ
เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลผันผวน

 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน
สูง ท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วนเร่งไถ่ถอน
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตราสารหนี้ ส่งผล
ให้กองทุนรวมตราสารหนี้บางแห่ง ต้องเร่งขาย
ตราสารหนี้ที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพดีในราคาต�่ากว่า
ปกติ เพราะการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน 
ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่
ต�่ากว่าที่ควรโดยไม่จ�าเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่อง
ให้เกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ตามมา จน
กระทบต่อการท�างานของกองทุนรวมตราสารหนี้
และตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงอาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่ภาคเอกชน เศรษฐกิจ และ
ประชาชนเป็นวงกว้าง

 กระทรวงการคลัง ธปท. และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเห็นควรออกมาตรการ
สนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทย ซึ่งจะช่วย
ป้องกันไม่ให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาด
การเงินขยายผลต่อไป โดยมาตรการดังกล่าว
ประกอบด้วยการด�าเนินงานใน 3 ด้านดังต่อไปนี้

 กองทุนรวมตราสารหนี้ ธปท. จัดตั้งกลไก
พิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าซื้อ
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน (Money 
market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่
เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ที่
ถือสินทรัพย์คุณภาพดี แต่ได้รับผลกระทบจาก
การที่ตลาดการเงินขาดสภาพคล่อง สามารถ
น�าหน่วยลงทุนดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกัน 
เพื่อขอสภาพคล่องจาก ธปท. ได้ โดยจะด�าเนิน
การจนกว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินจะเข้าสู่
ภาวะปกติ จากการประมาณการเบื้องต้นพบว่ามี
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์คุณภาพดีที่
สามารถน�ามาวางเป็นหลักประกัน เพื่อขอสภาพ
คล่องจาก ธปท.ได้ มูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านล้าน
บาท

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน สมาคมธนาคารไทย 
ธนาคารออมสิน ธุรกิจประกันภัย และกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดม
ทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน วงเงินเริ่ม
ต้น 70,000 – 100,000 ล้านบาท เพื่อลงทุน
ในตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่ของบริษัทที่มี
คุณภาพดี แต่ประสบปัญหาตลาดขาดสภาพคล่อง
จนส่งผลให้ไม่สามารถต่ออายุ (rollover) ตราสาร
หนี้ที่ครบก�าหนดได้ครบทั้งจ�านวน ตราสารหนี้
ภาครัฐ ธปท. พร้อมที่จะดูแลให้กลไกตลาด
ตราสารหนี้ภาครัฐท�างานได้อย่างราบรื่น 
มีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่อง
เพียงพอ ผ่านการเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

  

มาตรการเหล่านี้จะเสริมสภาพคล่องของตลาด
การเงินและช่วยให้กลไกตลาดตราสารหนี้กลับ
มาท�างานได้อย่างปกติท่ามกลางภาวะตลาดการ
เงินโลกที่ผันผวน และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตราสารหนี้ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันติดตาม
พัฒนาการในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด และ
พร้อมที่จะร่วมมือในการด�าเนินมาตรการเพิ่ม
เติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

 เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็น
ปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงินที่ส่ง
ผลให้การท�างานของตลาดการเงินไม่ปกติ ในขณะ
ที่กองทุนรวมตราสารหนี้โดยรวมมีสินทรัพย์ที่มี
คุณภาพดีและความเสี่ยงต�่า จึงขอให้ประชาชน
อย่าตื่นตระหนกหรือเร่งไปไถ่ถอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ในภาวะที่ตลาดการเงินไม่
ปกติ เพราะอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผล
ตอบแทนต�่ากว่าที่ควรโดยไม่จ�าเป็น

ก.ล.ต.เผยความร่วมมือในมาตรการรองรับ
สถานการณ์ COVID-19
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 จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความกังวลให้แก่ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก นักลงทุนในหลายประเทศทยอยขายสินทรัพย์ต่างๆ 

ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดการเงิน รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ของไทย ที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนสูงกว่าภาวะปกติ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการเงินและตลาดทุน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. ได้แถลงมาตรการรองรับ

สถานการณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 (วานนี้) แล้วนั้น

 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้ชี้แจงมาตรการที่ได้ตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

มาตรการที่อุตสาหกรรมจะด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

 1. ใช้กลไลเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money 

Market Fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่สามารถเปิดให้ท�าการซื้อขายได้ทุกวันท�าการ (Daily FixedIncome Fund) ซึ่งได้ลงทุนไว้ในสินทรัพย์ที่มี

คุณภาพดี แต่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องสภาพคล่องในระยะสั้นจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมๆ กัน  โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน�า

หน่วยลงทุนดังกล่าวไปวางเป็นหลักประกันท�าธุรกรรมซื้อคืน (Repurchase Agreement -Repo) กับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้กองทุน

บริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น

 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชนรองรับตราสารหนี้เอกชนออกใหม่ที่มีคุณภาพดีให้สามารถต่อ

อายุ (Roll Over) ต่อไปได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการไม่สามารถช�าระหนี้ได้ (Default Risk) ของตราสารหนี้ดังกล่าว

 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะดูแลตลาดพันธบัตรให้มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น

 4. สมาคมฯ ได้เสนอให้ส�านักงาน ก.ล.ต.ผ่อนคลายหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดบางประการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้กองทุนรวมตราสารหนี้มีเครื่องมือ

บริหารพอร์ทการลงทุนและสภาพคล่องได้ดีขึ้นในสภาวะตลาดผันผวน

 ด้วยมาตรการข้างต้นนี้ สมาคมฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์คุณภาพดีให้อยู่ในระดับปกติและ

ป้องกันไม่ให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนต�่ากว่าที่ควรโดยไม่จ�าเป็น

อุตสาหกรรมกองทุนพร้อมด�าเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 

มั่นใจรักษาเสถียรภาพกองทุนตราสารหนี้
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 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหว
ในกรอบ 32.75-33.30 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 32.50 ต่อ
ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือน
ท่ามกลางการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาพันธบัตร ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 2.68 หมื่นล้านบาท และ 3.56 หมื่นล้าน
บาท ตามล�าดับ ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าเทียบทุกสกุลเงินหลัก ขณะที่นักลงทุน
กังวลกับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและรีบเข้าซื้อดอลลาร์
ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางภาวะสภาพคล่องดอลลาร์ตึงตัวในวงกว้าง 
นอกจากนี้ ธนาคารกลางชั้นน�าหลายแห่งด�าเนินมาตรการผ่อนคลายทางการ
เงินเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 โดยธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศ
มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ขนาด 7.5 แสนล้านยูโร ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (บี
โออี) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งสู่ 0.1% และเพิ่มมาตรการซื้อคืนพันธบัตร

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่า ตลาดจะติดตามสถานการณ์
สภาพคล่องสกุลเงินดอลลาร์หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดวงเงินสว็อ
ปกับธนาคารกลางอื่นๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการทางการคลังท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยทั่ว
โลกจากการระบาดของไวรัส

 ส�าหรับปัจจัยในประเทศ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
อาจตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25%สู่จุดต�่าสุดครั้งใหม่ที่ 0.50% ในวันที่ 25 
มี.ค.หลังการประชุมนัดพิเศษวันที่ 20 มี.ค.มีมติเอกฉันท์ให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย 
0.25% จาก 1.00% เป็น 0.75% โดยกนง.ระบุว่าการระบาดของ COVID-19 ใน
ระยะข้างหน้ารุนแรงกว่าที่เคยประเมินไว้เดิมซึ่งจะส่งผลกระทบเศรษฐกิจอย่างมี
นัยส�าคัญ อีกทั้งกระทบสภาพคล่องและกลไกการท�างานของตลาดการเงินไทย  

 จากการที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมแถลงมาตรการเสริม
สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราเห็นด้วยกับกลไก
รองรับการเสริมสภาพคล่องที่ชัดเจน แบ่งเป็น 1.)ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าซื้อ
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุน
เปิดที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี สามารถน�าหน่วยดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกัน
เพื่อขอสภาพคล่องจากธปท.ได้ 2.) ตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องวงเงิน 7 หมื่น
ล้านบาท ถึง 1แสนล้านบาท เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่ของ
บริษัทที่มีคุณภาพดี แต่อาจไม่สามารถต่ออายุตราสารหนี้ที่ครบก�าหนดได้ครบ
ทั้งจ�านวน 3.) ธปท.พร้อมเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
เราคาดว่ามาตรการล่าสุดจะช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นและลดความผันผวนได้บาง
ส่วน อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามภาวะตลาดโลกต่อไปเพื่อตอบค�าถามว่าเราใช้
ยาแรงพอหรือยัง

 CGD ปลื้ม! กระแสตอบรับหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท ขายเกลี้ยง 

ตอกย�้าความเชื่อมั่นนักลงทุน ผลงานโตสนั่น เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวรายได้ 

จาก Backlog มูลค่านับหมื่นล้านบาท

 นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท คันทรี่กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(CGD) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการออกเสนอขาย

หุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.0% ต่อ

ปี ช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ เสนอ

ขายระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 โดยได้รับผลตอบรับอย่างดีและ

ปิดการขายลง ซึ่งสะท้อนถึงความความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ CGD 

และความมั่นใจต่อแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ

 CGD เป็นผู้พัฒนาโครงการ “เจ้าพระยา เอสเตท” โครงการมิกส์ยูส

ที่มีทั้งคอนโดมิเนียมหรูโฟร์ซีซั่น ไพรเวท เรสซิเด้นท์ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา

และโรงแรมระดับ 5 ดาวสองโรงแรม คือ โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ 

และโรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพ ณ แม่น�้าเจ้าพระยา มีมูลค่าโครงการกว่า 

32,000 ล้านบาท

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CGD กล่าวอีกว่า “คอนโดฯโฟร์ซีซั่น ไพร

เวท เรสซิเด้นท์ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/62 และในปี 2563 

นี้ CGD มียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งถือ

เป็นการเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวรายได้ของบริษัทฯ ผลักดันรายได้-

ก�าไรเติบโต

BAY คาดกนง. ลดดอกเบี้ยอีก 0.25% 

สัปดาห์นี้ 

CGD ขายหุ้นกู้ 2,000 ลบ.เกลี้ยง 

ลั่นปี 63 จ่อรับทรัพย์นับหมื่นลบ.
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เห็นราคาหุ้นไหลลง แบบนี้ ไม่สบายใจ..วันหนึ่ง พุ่ง วัน
ต่อมา ดิ่ง เล่นกันอย่างนี้ ไม่แตกต่างจากบ่อนพนัน แต่อย่างใด นาทีนี้ เป็นอย่างนี้ การ
สร้างนักลงทุนระยะกลางและยาว ยาก...การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส โควิด-19 
ทั่วโลก กดดันเศรษฐกิจโลก หากยังคงระบาดแบบนี้ไปเรื่อยๆ ดัชนี ราคาหุ้นย่อมไหล
ลงมากกว่าขึ้น ขึ้นเพื่อลงต่อ ดังนั้นไม่แปลกใจ ความต้องการถือเงินสด มีสูง เพราะ
ปลอดภัยสุด
 วานนี้ สาธารณสุข กล่าวว่า พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่
อีก 122 ราย นับเป็นรายที่ 600-721 ราย ในจ�านวนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแล้ว 
และว่า สรุปรวมประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 721 ราย กลับบ้านแล้ว 52 ราย และรักษา
อยู่ในโรงพยาบาล จ�านวน 668 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 7 ราย และเสียชีวิต 1 ราย
 โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้เรา
อยู่ที่ 721 ราย เรายังอยู่ในช่วงที่ทางการแพทย์เรียกว่า Golden Period หรือเวลาทอง 
ถ้าเราไม่มีประพฤติปฏิบัติตัวมีวินัยเคร่งครัดที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อ หรือออกจากบ้าน ก็
ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเอง เราจะเดินไปเหมือนยุโรป อีกไม่กี่วันก็จะทะลุพัน อีกไม่กี่วัน
จะทะลุหลายๆ พัน ฟังแบบนี้ น่ากลัว คร้า
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,024.46 จุด ลดลง 102.78 จุด หรือ 9.12% มูลค่า
การซื้อขาย 59,677.79 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,263.76 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,344.90 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศต่างชาติขาย
สุทธิ 4,235.46 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 6,844.13 ล้านบาท
 บ่าย วานนี้ ทั้ง SET-TFEX ใช้ Circuit Breaker หลัง SET ดิ่ง 8% เปิด
ตลาดอีกครั้ง แรงขายทะลัก ..... ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้มี มาตรการรองรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 อย่างรอบคอบ และให้ความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) บริษัท ส�านักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (TCH) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) จะเปิดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ได้

อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะการณ์ต่าง ๆ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดเวลา
ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งท�างานร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลและผู้ประกอบการในตลาด
ทุน อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan) และมั่นใจว่าระบบซื้อขาย ระบบช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบงานหลัก
และระบบสนับสนุนต่าง ๆ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ รวมทั้งมีนโย
บายดูแลพนักงานทั้งสุขภาพและความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการจัด

แบ่งพนักงานให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work-from-home) โดยมีระบบสนับสนุนการท�างาน
ที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ลด
ความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้การด�าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไป
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมือนช่วงเวลาปกติ
 บลจ. ภัทร สร้างความมั่นใจ ชี้ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) พร้อมให้
สภาพคล่องให้กับกองทุนตราสารหนี้ ภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ทันที ในกรณีเกิด
สถานการณ์ที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจ�านวนมากจน อาจท�าให้กองทุนต้องขายตราสาร
ด้วยราคาที่ไม่สมเหตุสมผล โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาบลจ.ภัทร ก็ได้น�าเงินเสริมสภาพ
คล่องดังกล่าวมาสนับสนุนให้กับกองทุน PHATRA PLUS ตั้งแต่ตลาดตราสารหนี้เริ่มมี
ความผิดปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ....โดยบลจ.
ภัทร ประเมินว่าความผันผวนในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
 บลจ.ไทยพาณิชย์ ยืนยันรับมือได้ ยิ่งภาคออกมาตรการฯมาแบบนี้ ท�าให้ 
บลจ. ไทยพาณิชย์ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนในช่วงเวลาที่
ผันผวนเช่นนี้ และจะไม่มีการปิดรับค�าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืดวันช�าระเงิน
ค่าขายคืน และพร้อมอ�านวยความสะดวกเต็มที่
 ยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส
หรือ IVL เผย วันนี้ ไอวีแอลได้รีไซเคิล PET ขวดที่ 50,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อย นับ
ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 ในฐานะบริษัทไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่
มีส่วนส�าคัญในการบรรลุความส�าเร็จอีกขึ้นของการรีไซเคิลระดับโลก และเราจะเดินหน้า
อย่างต่อเนื่อง เพราะ PET เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้
พลังงานและน�้าในการผลิตน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้วัสดุชนิดอื่น ภายในระยะ
เวลา 5 ปีนับจากนี้ คาดว่าไอวีแอลจะสามารถเพิ่มการรีไซเคิล PET เป็น 50,000 ล้าน
ขวดต่อปี
 ไพรเวทแบงก์กิ้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดการณ์วิกฤติการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 จะถึงจุดต�่าสุดในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2020 โดยประเมิน
จากจุดที่การระบาดน่าจะถึงจุดสูงสุดในฝั่ง USA และ EU จึงขอแบ่งกลยุทธ์การลงทุน
ออกเป็น 2 ช่วงส�าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง คือ 
 1.ในช่วงก่อนถึงจุดต�่าสุด Pre-Bottom แนะน�าถือเงินสด 40-50% หุ้นและตราสาร
หนี้อย่างละ 15% ทองค�า 10% และ REITs/Infrastructure Fund 10% ส�าหรับโอกาส
การลงทุนในช่วงวิกฤตินี้ ดัชนี SET Index ปัจจุบันระดับประมาณ 1,100 จุด เรา
มองแนวรับส�าคัญที่ระดับ 860-940 จุด ดังนั้นเราเข้าใกล้จุดการลงทุนเพื่อระยะยาว 
สอดคล้องกับทางรัฐบาลมีการเพิ่มกองทุน SSF พิเศษ ซึ่งการลงทุนในช่วง ถือว่ามี
โอกาสได้ต้นทุนที่ดีที่สุดในรอบ 8 ปี ในส่วนหุ้นกู้ยังมีความน่าสนใจ แต่อาจจะเจอความ
เสี่ยงที่ดอกเบี้ยอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นหากจบช่วงดอกเบี้ยระดับต�่าอย่างยาวนาน จึง
แนะน�าคัดเลือก เฉพาะบริษัทที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ไม่ได้พึ่งพาการ Roll Over 
ของการออกหุ้นกู้มากนัก การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมยังมีความน่าสนใจ เนื่องจาก
ราคาปรับตัวลงมามาก ท�าให้มีผลตอบแทนที่มีส่วนต่างเมื่อเทียบกับผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสูงสุดในรอบ 15 ปี 
  2. เมื่อพ้นจุดต�่าสุดไปแล้ว คือหลังไตรมาสที่สอง เราเชื่อว่าจะค่อยๆเข้าสู่ยุค
ดอกเบี้ยขาขึ้น ผลจากการกระตุ้นการคลังที่ตามมาด้วย Supply หนี้จะสูงขึ้นจากหลาย
ประเทศจะดันให้ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และอาจจะได้เห็นเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่น
กัน ช่วงนี้เราจะมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนหุ้นอีกครั้ง ซึ่งเรามองการกระจายระดับ 40% - 
50% ของพอร์ตการลงทุนเลยทีเดียว

หุ้นไหลลง

บล.ธนชาต : RJH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.00 บ.
บล.ธนชาต : IVL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 34.00 บ.
บล.ธนชาต : CPN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 65.00 บ.
บล.ธนชาต : CHG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.20 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TMB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.54 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : JASIF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.60 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MINT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.

    บล.ทิสโก้ : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.00 บ.
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TMB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.54 บ.
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : JASIF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.60 บ.
    บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MINT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.
    บล.ทิสโก้ : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.00 บ.
    บล.เคจีไอ : TMB แนะน�า Neutral ราคาพื้นฐาน ที่ 1.38 บ.
    บล.ฟิลลิป : TMB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.29 บ.
    บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TMB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.10 บ.
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